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Ben jij op de hoogte van recente ontwikkelingen in de sportwetenschap? Deze referaten verschenen 
in 2020 in de NPi-service Sportgezondheidszorg. Als je een abonnement hebt kun je ze (na inloggen 
op MijnNPi) nog eens rustig nalezen in ons referatenarchief.  

Nog geen abonnement? KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap hebben toegang tot alle thema's. Voor 
Keurmerk-therapeuten en VvOCM-leden is er de gelegenheid om tegen gunstige voorwaarden delen van de NPi-
service te gebruiken. Maar ook met een los abonnement (à 36 euro per jaar) blijf je op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen het thema Sportgezondheidszorg en heb je toegang tot de meer dan 200 referaten uit de 
voorgaande jaren. 

Webcast 

Rehabilition Oriented ASsessment (ROAST): a "brake" to stop the ankle 
joint "rolling" 

40:25 min 

In deze webcast - opgenomen op het SMWJC 2019 - vertelt 
prof. dr. Eamonn Delahunt enthousiast over enkelklachten. 
Hij pleit onder meer voor een herwaardering van het 
inversietrauma, omdat de restklachten en recidiefkans vaak 
worden onderschat. 

Link naar webcast 

Alle referaten uit de NPi-service Sportgezondheidszorg 2020 nog een keer op een rijtje: 

Meer hamstringflexibiliteit door zenuwrektechniek? NSSP-2020-1a 

Is neurodynamisch rekken voor de hamstrings beter dan statisch rekken? En blijft de 
geboekte progressie ook behouden als sporters weer stoppen met rekken? Belgische 
onderzoekers verdeelden 50 sporters met korte hamstrings over twee groepen en 
vergeleken hun progressie. 

Link naar referaat 

Sprongtraining bij chronische enkelinstabiliteit: een progressief programma NSSP-2020-1b 

Leidt een progressief sprongprogramma tot een betere landingstechniek bij 
basketballers met chronische enkelinstabiliteit? En verminderen hun klachten ook door 
zo'n sprongtraining? Een Iraans-Amerikaans onderzoeksteam zocht het uit door 14 
basketballers zes weken lang te laten trainen en hun resultaten te vergelijken met 14 
basketballers die hun reguliere training bleven doen. 

Link naar referaat 

Bevordert langdurig hoog-intensief sporten de gezondheid? NSSP-2020-1c 

Is langdurig hoog-intensieve duurtraining goed voor het cholesterol en de 
ontstekingswaarden in het bloed? Of leidt teveel hoog-intensieve training ook tot 
slechtere bloedwaarden? Ethiopische wetenschappers voerden een meta-analyse uit 
van dertien studies met cijfers van 876 deelnemers waarvan ongeveer de helft intensief 
trainde. 

Link naar referaat 

De Acute-Chronic Workload Ratio berekenen: hoe werkt dat? NSSP-2020-2a 

Veel profsportorganisaties monitoren de trainingsbelasting van hun spelers. De 
acute:chronic workload ratio is hiervoor een veelgebruikte methode. Is dit ook voor 
amateursporters en voor patiënten zinvol? Hoe werkt dat dan in de praktijk? 

Link naar referaat 

Is krachttraining wel zinvol bij patellofemorale pijn? NSSP-2020-2b 

In deze gerandomiseerde effectstudie vergeleken Noorse wetenschappers 
patellofemorale pijnpatiënten die naast voorlichting geïsoleerde heupoefeningen, knie-

Link naar referaat 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/algemene-informatie-over-de-npi-service
https://npiservice.npi.nl/webcast/sportgezondheidszorg/pro/402522148
https://npiservice.npi.nl/webcast/sportgezondheidszorg/pro/402522148
https://npiservice.npi.nl/webcast/sportgezondheidszorg/pro/402522148
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-1a-DeRidder-neurodynamisch-rekken-hamstrings.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-1a-DeRidder-neurodynamisch-rekken-hamstrings.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-1b-Karimizadeh-chronische-enkelinstabiliteit-training.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-1b-Karimizadeh-chronische-enkelinstabiliteit-training.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-1c-Tesema-hoogintensief-duursport-gezondheid.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-1c-Tesema-hoogintensief-duursport-gezondheid.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-2a-Griffin-acute-chronic-workload-ratio.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-2a-Griffin-acute-chronic-workload-ratio.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-2b-Hott-patellofemorale-pijn-educatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-2b-Hott-patellofemorale-pijn-educatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/webcast/sportgezondheidszorg/pro/402522148
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oefeningen of zelfgekozen training uitvoerden en onderzochten ze het effect op fysieke 
en psychosociale symptomen. 
  
Voetballers, handballers en basketballers: hoe gaat het 25 jaar na een VKB-
reconstructie? 

NSSP-2020-2c 

 

In deze cohortstudie vroegen Noorse wetenschappers 217 sporters die tussen 22 en 30 
jaar geleden een kruisbandreconstructie ondergingen hoe het daarna met ze ging. 
Keerden zij daarna terug op het sportveld? Liepen ze een nieuw kruisbandletsel op? 
Hoelang sportten ze daarna nog voor ze stopten? 

Link naar referaat 

  
Landingstechniek beoordelen: is de Landing Error Scoring System een goede 
optie? 

NSSP-2020-3a 

 

In een wetenschappelijke setting gebruiken onderzoekers de LESS-score regelmatig om 
objectief veranderingen in de landingstechniek te bepalen. En in de revalidatie na 
beenblessures wordt de LESS ingezet om de landingstechniek te beoordelen en zo 
richting te geven aan hun verdere therapie. Maar hoe betrouwbaar is de LESS? En is de 
LESS een goede voorspeller van blessures? 

Link naar referaat 

  
TennisReady-app: een online blessurepreventieprogramma, maar werkt het? NSSP-2020-3b 
 

In tennis ontbreekt het aan evidentie over blessurepreventie. Deze Nederlandse 
onderzoeksgroep bracht daar verandering in door een omvangrijk online niet-
gesuperviseerd blessurepreventieprogramma te ontwikkelen en dit onder ruim 500 
recreatieve tennissers te onderzoeken. Benieuwd naar de resultaten van deze 
TennisReady-interventie? Lees het referaat! 

Link naar referaat 

  
Is dry needling van bil- en rugspieren zinvol bij patellofemorale pijn? NSSP-2020-3c 
 

Eerdere studies naar het effect van dry needling bij patellofemorale klachten geven 
wisselende resultaten, maar richtten zich alleen op dry needling van de quadriceps. 
Iraanse onderzoekers zochten in deze gerandomiseerde studie naar de effecten van dry 
needling van de gluteus medius en quadratus lumborum bij patellofemorale pijn. 
Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het referaat! 

Link naar referaat 

  
Nut van isometrisch trainen bij patellapeesklachten overschat? NSSP-2020-4a 
 

In een Australische studie van een aantal jaar geleden presenteerden de 
wetenschappers isometrisch trainen als de heilige graal voor pijndemping bij sporters 
met patellapeesklachten. Dit referaat vat een onlangs gepubliceerde studie samen van 
Deense wetenschappers die het Australische onderzoek herhaalden. Daarin komen de 
Denen tot een veel genuanceerdere conclusie.  

Link naar referaat 

  
Hoe goed berekenen sporthorloges en activity trackers het energieverbruik? NSSP-2020-4b 
 

Activity trackers en sporthorloges worden steeds vaker gebruikt. Één van de 
mogelijkheden ervan is om het energieverbruik te bepalen. Bijvoorbeeld om daarmee te 
berekenen hoeveel iemand mag of moet eten. Maar hoe nauwkeurig zijn die 
berekeningen? En verschillen de consumentenapparaten van de apparatuur die in 
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Britse wetenschappers sloegen de 
literatuur erop na.  

Link naar referaat 

  
Diagnostiek, behandeling en sporthervatting na een acute liesblessure NSSP-2020-4c 
 

Terwijl over acute hamstringsblessures steeds meer bekend wordt, blijft de acute 
liesblessure steevast onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek. Een internationale 
onderzoeksgroep uit het gerenomeerde sportmedische centrum Aspetar (Qatar) brengt 
daar verandering in. De wetenschappers onderzochten 81 sporters met acute 
liesklachten en behandelden hen volgens een uitgebreid revalidatieprogramma. 
Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het referaat!  

Link naar referaat 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-2c-Lindanger-VKB-25-jaar-follow-up.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-2c-Lindanger-VKB-25-jaar-follow-up.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-2c-Lindanger-VKB-25-jaar-follow-up.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-3a-Hanzlikova-landingstechniek-LESS-score.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-3a-Hanzlikova-landingstechniek-LESS-score.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-3a-Hanzlikova-landingstechniek-LESS-score.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-3b-Pas-Tennis-Ready-blessurepreventie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-3b-Pas-Tennis-Ready-blessurepreventie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-3c-Zarei-PFPS-dry-needling.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-3c-Zarei-PFPS-dry-needling.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-4a-Holden-patellapees-isometrisch-dynamisch.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-4a-Holden-patellapees-isometrisch-dynamisch.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-4b-ODriscoll-activity-tracker-sporthorloge-energieverbruik.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-4b-ODriscoll-activity-tracker-sporthorloge-energieverbruik.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-4c-Serner-acute-liesklachten-revalidatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-4c-Serner-acute-liesklachten-revalidatie.pdf
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Is er een optimaal aantal trainingen voorafgaand aan return-to-play? NSSP-2020-5a 
 

In deze omvangrijke cohortstudie met gegevens van de vijftig beste teams volgens de 
UEFA ranglijst analyseerden Zweedse wetenschappers of het aantal trainingen 
voorafgaand aan sporthervatting na een blessure van invloed is op het ontstaan van een 
nieuwe blessure.  

Link naar referaat 

  
Schouderblessurepreventie: is exorotatiekracht wel zo belangrijk als 
gedacht? 

NSSP-2020-5b 

 

Eerdere studies toonden aan dat verminderde exorotatiekracht en 
endorotatiebeweeglijkheid twee belangrijke risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van 
schouderblessures. Maar is dat wel zo? Internationale wetenschappers vonden 
verrassende uitkomsten nadat ze onderzochten of het bewezen effectieve 
blessurepreventieprogramma van het Noorse Oslo Sports Trauma Research Center 
(OSTRC) ook leidt tot vermindering van die risicofactoren.  

Link naar referaat 

  
Maakt het voor krachttoename en hypertrofie uit met welke oefening je 
begint? 

NSSP-2020-5c 

 

Maakt de volgorde van oefeningen uit als het gaat om krachtverbetering? Is het beter 
om te beginnen met ‘grote keten’ oefeningen, of moet men voor het grootste effect juist 
starten met de 'belangrijkste' oefening? Een internationale groep wetenschappers 
analyseerde elf kwalitatief goede tot zeer goede studies om die vragen te 
beantwoorden.  

Link naar referaat 

  
Kijk verder dan de enkel bij chronische enkelinstabiliteit! NSSP-2020-6a 
 

Chronische enkelinstabiliteit gaat niet alleen gepaard met problemen rondom de enkel, 
ook rondom de knie, heup en romp kunnen veranderingen optreden. De wetenschappers 
van deze systematische review sloegen de literatuur er op na en achterhaalden welke 
proximale adaptaties er na een chronisch enkelletsel kunnen blijven bestaan.  

Link naar referaat 

  
Hardloopblessures: risicofactoren voor korte en lange afstandslopers NSSP-2020-6b 
 

Risicofactoren voor hardloopgerelateerde blessures waren al vaker onderwerp van 
literatuuronderzoek, maar de kwaliteit van de geïncludeerde studies liet vaak te wensen 
over. In dit systematische onderzoek analyseerden Nederlandse wetenschappers alleen 
gegevens uit prospectieve studies én beoordeelden ze de kwaliteit en het risico op 
vertekening grondig. Ze vonden grote verschillen tussen de risicofactoren voor korte en 
lange afstandslopers. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het referaat!  

Link naar referaat 

  
Intervaltraining: zijn lange intervallen beter dan korte sprints? NSSP-2020-6c 
 

Uit een recente meta-analyse blijkt dat een gepolariseerd trainingsprogramma – waarbij 
slechts in 20 procent van de trainingstijd op hoge intensiteit wordt getraind – zeer 
effectief is voor duursporters1. Maar hoe vult een sporter of coach die 20 procent op 
hoge intensiteit in? In deze studie analyseerden onderzoekers verschillende 
intervaltrainingen. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het referaat!  

Link naar referaat 

  
Blessurepreventie in topsport: zonder risico's geen topprestatie NSSP-2020-7a 
 

In de literatuur zijn talloze blessurepreventieprogramma's te vinden, maar de 
implementatie blijft – vooral in de topsport – achter. Waarom worden de programma's 
niet gebruikt? Hoe zien topsporters en hun coaches en fysiotherapeuten optimale 
preventie van blessures? Lees het in dit referaat.  

Link naar referaat 

 
 
 

 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-5a-Bengtsson-voetbal-sporthervatting-training.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-5a-Bengtsson-voetbal-sporthervatting-training.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-5b-Fredriksen-schouder-preventie-exorotatiekracht.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-5b-Fredriksen-schouder-preventie-exorotatiekracht.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-5b-Fredriksen-schouder-preventie-exorotatiekracht.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-5c-Nunes-trainingsvolgorde-krachttoename-hypertrofie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-5c-Nunes-trainingsvolgorde-krachttoename-hypertrofie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-5c-Nunes-trainingsvolgorde-krachttoename-hypertrofie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-6a-DeJong-proximale-veranderingen-enkelinstabiliteit.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-6a-DeJong-proximale-veranderingen-enkelinstabiliteit.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-6b-Poppel-blessures-korte-lange-afstandslopers.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-6b-Poppel-blessures-korte-lange-afstandslopers.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-6c-Rosenblat-intervaltraining-duursporters.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-6c-Rosenblat-intervaltraining-duursporters.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-7a-Bolling-blessurepreventie-topsport.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-7a-Bolling-blessurepreventie-topsport.pdf
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Verbetert krachttraining de snelheid van wenden en keren? NSSP-2020-7b 
 

De snelheid van wenden en keren is een prestatiebepalende eigenschap voor veel 
sporters. Kan krachttraining bijdragen aan deze snelheid? En maakt het dan uit welke 
trainingsvorm, hoe vaak en hoe lang een sporter traint? Een internationale groep 
wetenschappers sloeg de literatuur er op na en combineerde gegevens van 19 studies. 

Link naar referaat 

  
Kan Spraino schoenentape ernstig enkelletsel bij zaalsporters voorkomen? NSSP-2020-7c 
 

Kunnen zaalsporters die een speciale soort gladde tape aan de zijkant van hun 
sportschoenen plakken voorkomen dat ze door hun enkel gaan als ze verkeerd landen? 
Een internationale groep wetenschappers vergeleek 246 Deense zaalsporters die deze 
Spraino-tape gebruikten met 234 zaalsporters die dat niet deden en registreerden hun 
trainings- en blessurecijfers gedurende negen maanden.  

Link naar referaat 

  
Rekken kan stijfheid van zenuwweefsel verminderen NSSP-2020-8a 
 

Het imago van rekoefeningen is de laatste jaren verslechterd. Het werkt waarschijnlijk 
niet blessurepreventief en de sportprestatie gaat niet vooruit door langdurig te rekken. 
Desondanks moeten we het kind niet met het badwater weggooien, stelt een 
internationale groep wetenschappers. Hun rekprogramma van twaalf weken leidde 
namelijk tot opmerkelijke resultaten. 

Link naar referaat 

  
Krachttraining bij vrouwen: wat zegt de literatuur? NSSP-2020-8b 
 

Hoewel er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen als het gaat om de effecten van 
krachttraining, wordt dat in literatuuronderzoeken vaak niet duidelijk uitgesplitst. 
Australische wetenschappers voerden het eerste systematische literatuuronderzoek uit 
met studies die alleen de trainingseffecten bij volwassen vrouwen onderzochten. 
Bouwen vrouwen net zo makkelijk kracht en spiermassa op als mannen? En gelden voor 
vrouwen dan dezelfde trainingsparameters? Lees het in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Talentherkenning in sport: hoe gaat dat nu en wat brengt de toekomst? NSSP-2020-8c 
 
Talentherkenning speelt een rol in iedere sport en bij iedere sportvereniging, maar welke 
methodes werken het beste? In deze literatuurstudie geven wetenschappers een 
overzicht van veelbeschreven methodes van talentidentificatie bij jonge sporters tussen 
10 en 18 jaar en benoemen veelbelovende ontwikkelingen. 
 

Link naar referaat 

 

 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-7b-Chaabene-wenden-keren-krachttraining.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-7b-Chaabene-wenden-keren-krachttraining.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-7c-Lysdal-Spraino-tape-inversietrauma.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-7c-Lysdal-Spraino-tape-inversietrauma.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-8a-Andrade-rekken-spieren-zenuwen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-8a-Andrade-rekken-spieren-zenuwen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-8b-Hagstrom-krachttraining-vrouwen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-8b-Hagstrom-krachttraining-vrouwen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-8c-Koopmann-talent-herkenning-methode.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/sportgezondheidszorg/pro/toets/NSSP-2020-8c-Koopmann-talent-herkenning-methode.pdf
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/sportgezondheidszorg
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/sportgezondheidszorg
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Wekelijks nieuws 

 

 

 

NPi-nieuws app  

De app is bedoeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten, maar is ook 
interessant voor overige zorgverleners, voor patiënten en voor beleidsmakers in de zorg. De app is een 
verlengstuk van ons Wekelijks Nieuws. 

Download nu voor Apple of Android 

 
Niet alleen nieuws... 
In de app vind je een recent overzicht van het door het NPi geselecteerde beweeggerelateerde nieuws 
uit de dag- en weekbladen, publiek toegankelijke zorgmedia en nieuwssites. Daarnaast bevat de app: 
NPi-cursusnieuws; onze sociale mediakanalen; videotrailers van onze cursussen en de 
cursuskalender. 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/actueel/wekelijks-nieuws
https://itunes.apple.com/nl/app/npi-nieuws/id1402517451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p7367HB&hl=nl

